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 چکیده
در کانون توجهه دانشهمندان مسهلمان قهرار  یابیشده تا قبله مسلمانان موجب یشرع ضیقبله در فرا تیو اهم گاهیجا

 رهیجزشهبه نیهمسجد در ا نیآن ساخت اول یامدهایپ نیق که از نخست93. با ورود مسلمانان به اندلس در سال ردیگ
 یو ابزارهها یاتیاضهیر یهها ق که هنوز روش3دوم قرن  ۀمینمورد توجه قرار گرفت. تا  نیسرزم نیدر ا یابیبود، قبله

گاه یابیرواج نداشت، قبله یابیقبله مشهاهدات  یهۀو برپا رفتههیاز اسالم اثر پذ شیاعراب پ ۀانیعام ینجوم یهایاز آ
 یاههبردن روشکهار از بهه شیاندلس تا په یمنجمان و فقها یابیقبله ی. چگونگشدیم نییتع یطلوع و غروب نجوم

ک یبا تمرکز بر بناها سندگانیاست. نو پژوهش نیموضوع ا یاتیاضیر بازگفت  زیبر متون کهن و ن دیکهن اندلس و با تأ
 هاافتههیانهد. در انهدلس پرداخته یابیمختلف قبله یهاوهیش ۀبه بحث دربار ،ییاروپا ریاخ قاتیاز تحق یبرخ نییو تب

هها در حاصهل از آن یابیهداشته و قبلهه نظر وجوددر اندلس اختالف یابیقبله یهاروش نیکه در نخست دهدینشان م
 نداشته یقیدق جینتا شد،یکار گرفته ممنجمان به یکه بعدها از سو یاتیاضیر یهاروش قیقبله از طر نییبا تع سهیمقا

 است.
 .اندلس، نجوم، کعبه ،یابیقبله: هاکلیدواژه

                                                 
 .60/72/7941 ؛ تاریخ تصویب نهایی:60/64/7941وصول: تاریخ *. 

 .. نویسنده مسئول 0
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Abstract 

The status and importance of the qibla in the religious obligations of Muslims has 

placed locating qibla at the center of Muslim scholar’ attention. When Muslims 

arrived in Andalusia in 93 AH, one of their initial projects was the construction of 

the first mosque on the peninsula, which necessitated finding qibla in this land. Until 

the second half of the 3rd century AH, when mathematical methods and qibla-

finding instruments were not yet common, qibla-locating, influenced by the popular 

astronomical knowledge of pre-Islamic Arabs, was determined by astronomical 

observations of sunrise and sunset.  

This study aims to investigate how qibla was located by Andalusian astronomers and 

jurists before the advent of mathematical methods. The paper discusses different ways 

of locating qibla in Andalusia, focusing on ancient Andalusian landmarks and ancient 

texts, along with an explanation of some recent European research. The findings 

suggest the divergence of viewpoints in the first qibla-finding methods in Andalusia 

so that their qibla –locating methods were not as precise as mathematical methods 

later adopted by astronomers. 
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 مقدمه
و در طی قرون متمادی تحول پیدا کرد.  طورعمده مبتنی بر نجوم عامیانه بوددر اندلس به تعیین موقعیت قبله

از اسالم و نیز آیات و احادیث  شناسی پیشاطالعات نجومی اعراب اولیه در اندلس منحصر به دانش ستاره
( نام شمار زیادی از ستارگان و ق190پیامبر)ص( بود. عبدالرحمن صوفی منجم و ریاضیدان ایرانی )د.

ها را بیش از دویست و پنجاه شمار آن 1ناّلینو 0است.صور فلکی را که اعراب از آن آگاهی داشتند، آورده 
( سابقۀ آگاهی اعراب از سال خورشیدی و قمری و ق441ه361ابوریحان بیرونی ) 3است.نوشته 
دانش نجومی  4بودند.گرداند که آن را از یهودیان آموخته گیری را به دویست سال پیش از اسالم برمیکبیسه

بود و آنان اجماال با تقویم اعراب در اوایل اسالم بر سنت َانواء و طلوع و غروب منازل ماه و ستارگان استوار 
ه )د.بسیار قد ای ( گونهق019/003یم خورشیدی آشنایی داشتند؛ ضمن اینکه متنی منسوب به َوهب بن ُمَنبَّ

 بودند. رو، اعراب با دانش نجومی اولیه آشناایناز 5است. شماری قمری بودهگاه
ترین یابی از روی ستارگان برای اعراب اهمیت فراوانی داشت و ستارۀ قطبی نزدیککه جهتجاآناز 

ستاره در قطب شمال سماوی بود، بیش از سایر ستارگان مورد توجه قرار گرفت. اعراب استفاده از ستارۀ 
بردند. ثابت بودن این ستاره در میان انبوه کار مییابی بهقطبی یا ُجَدی را به دلیل موقعیت ثابت آن برای قبله

ان شد. ابوریحان بیرونی استفاده از ستارگان آسمان موجب اهمیت آن در میان اقوام مختلف و دانشمند
جنوب در تشخیص قبله توصیه کرده  – آن و دانستن راستای تقریبی شمال ستارۀ جدی را به دلیل ثابت بودن

رو، تقریبًا ثابت ایندارد؛ ازدرجه نزدیک به محور چرخش زمین قرار 89ستارۀ جدی با میل تقریبی  6است.
تبع، جنوب و به –زمین، با تشخیص موقعیت این ستاره راستای شمال رسد. در نیمکرۀ شمالی نظر میبه

شود. افزون بر آن، عرض جغرافیایی هر مکان در نیمکرۀ شمالی برابر ارتفاع ها مشخص میدیگر جهت
ستارۀ جدی در کنار دیگر ستارگان صورت فلکی ُدّب « 0شکل » 7ستارۀ جدی یا قطبی در آن نقطه است.

 است.الکرسی را نشان داده ذات اصغر و اکبر، دب
 
 

                                                 
 ر.018پ ه75، کتابخانه مجلس 3919، نسخۀ صورفلکیعبدالرحمن صوفی، . 0

2. Nallino 
 .035ش(، 0349ترجمۀ احمد آرام )تهران: بهمن،  ،تاریخ نجوم اسالمیناّلینو،  آلفونسو کرلو .3
 .93ش(، 0391الله علیزاده )تهران: فردوس،، تصحیح عزیزالباقیه اآلثارابوریحان بیرونی،  .4

5. Julio Samso, “Astrology Pre-Islamic Spain and the Conquest of Al-Andalus”, Revista Del Instituto Eqipcio de Estudios 
Islamicos, N.23 (1986(: 89.  

 . 04ش(، 0351احمد آرام )تهران: دانشگاه تهران،  ترجمۀ تحدید نهایات االماکن،ابوریحان بیرونی،  .6
 .04، تحدید نهایات االماکنبیرونی،  .7



 301 ۀشمار                                      تاریخ و فرهنگ                                                                                    27

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 ( شکل سمت راست ستارۀ قطبی یا جدی در نیمکرۀ شمالی0شکل 
 0شد.شکل سمت چپ مجموعۀ ستارگان اطراف ستارۀ جدی که شبیه خرس تصور می

با  یابی نیز ارتباط مستقیمییابی در دریانوردی و کشتیرانی نیز اهمیت فراوانی داشت. دانش قبلهجهت
یابی داشت. دریانوردی مسلمانان اندلس، ارتباط تنگاتنگی با طلوع و غروب خورشید، طلوع دانستن جهت

دریانوردان قبل از است. های خاص در آسمان داشته یابی با ستارهماه و منازل ماه در آسمان و نیز جهت
کمک بادبان جهت وزش بادها و نیز با ها به کشتیها سفر کنند و بودند طبق رهنامه نما ناچاراختراع قطب

نما در اواخر قرن هفتم هجری، نمودارهای پس از معرفی قطب آوردند.دست میستارگان سمت حرکت را به
  1شدند.نما در کشتی تعبیه دریایی به عنوان رهنامه و در چارچوب خطوط قطب

خاک اندلس شد و نخستین مسجد موسی بن نصیر وارد  3ق93با پیروزی سپاه طارق بن زیاد در سال  
در  4ها( معروف شد.)مسجد پرچم الرایاتشد که بعدها به مسجدالخضراء به فرمان وی ساخته  در جزیرة

طور عمده تا اواسط قرن گونه ابزار علمی برای تشخیص سمت قبله نداشتند. بهها مسلمانان هیچآن سال
ر اساس مشاهدات طلوع و غروب برخی از ستارگان )مانند های نجومی عامیانه و بسوم هجری قبله با روش

همه، این با شد.میهای انقالبین و اعتدالین تعیین العقرب( یا طلوع و غروب خورشید در روزسهیل، قلب

                                                 
 همان.. 0
است. یکی از نکات قابل توجه در این اطلس این است که نام  در پایان قرن هشتم هجری ترین تصاویر از نمودارهای دریایینقشه کاتاالنی یکی از کامل .1 

  است. نکه :قشه ذکر شده خلیج فارس در چندین جای ن
Abraham Cresques, “The Catalan Atlas”. London, 1948.  
myoldmaps.com/late-medieval-maps-1300/235-catalan-atlas/235-catalan-atlas.pdf 

نفح ؛ احمد بن محمد مقری تلمسانی، 0/43 ،ق(0434)تونس: دارالمغرب،   اختصار اخبار الملوک االندلس و الَمغرب بیان الُمغرب فیعذاری، ابنمحمد  .3
 .0/170، (0911دارصادر،  )بیروت:  من غصن االندلس الرطیب الطیب

 .001ش(، 0377، ترجمۀ حمیدرضا شیخی )مشهد: آستان قدس، سپیده دم اندلسحسین مونس،  .4
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-شدن در مکان مناسب، نتایج نسبتًا قابل قبولی میدر صورت استفاده یابیهای تقریبی قبلهکارگیری روشبه

دست دهد؛ مثال اگر مسجدی در فسطاط، در لحظه طلوع ستارۀ شوله رو به سوی ستارۀ توانست به
  0نبود.مساجد اندلس شد؛ اما همین شیوه قابل تعمیم به یابی میخوبی جهتاش بهالعقرب بود، قبلهقلب

نیمۀ دوم دو دوره مشهود است؛ دورۀ اول از فتح اندلس در اواخر سدۀ اول تا  یابی اندلسدر تاریخ قبله
دانش نجومی یابی متأثر از سدۀ سوم هجری که محدودۀ زمانی همین پژوهش است. در این دوره قبله

دادند. دورۀ دوم از اواخر قرن سوم تا می فقها به آن توجهی ویژه نشانبود و  عامیانه و فاقد تئوری و محاسبه
آوری های ریاضیاتی و فنمیانه بر اساس روشعالوه بر نجوم عا قرن دهم هجری که در این دوره یافتن قبله

  است.یابی بوده قبله ساخت ابزارهای
رو، پژوهش اینکار آسانی نبود. ازاندلس  ترین و دورترین نقطۀ جهان اسالم یعنیدر غربیتعیین قبله 

لۀ قبلۀ ئروز مسافزون بر این، ام لۀ تعیین قبله در قرون اولیۀ اسالم در اندلس اهمیت بیشتری دارد.ئدر مس
تجدیدنظرطلبان مانند ویژه گروه های خاورشناسان بهاولیۀ مسلمانان یکی از موضوعات مهم در پژوهش

آنان با  .استجغرافیای قرآنی در کتاب  4و دن گیبسون هاجریسمدر کتاب  3و مایکل کوک 1پاتریشیا کرون
اند که قبلۀ تعدادی مساجد قدیم مدعیهای هوایی جدید از شناسی و نقشههای باستاناستناد بر کاوش

 5.نخستین مساجد در دو قرن اول هجری نه به سمت مکه، بلکه به طرف پترا بوده است
م با تحقیقات خوزه ماریا میاس 0931در اندلس و مغرب، از اواخر سال  مطالعات تاریخ نجوم

م متونی 0981آغاز شد. از سال 8 در مدرسۀ مورخان علوم اندلس در بارسلونا 7و خوان ورنت 6باییکروسا 

                                                 
مان و نزدیک به افق جنوبی آسمان قرار دارند و شوله در ُدم صورت های صورت فلکی عقرب در نیمکرۀ جنوبی آساز ستاره العقرب )دل کژدم(شوله و قلب. 0

است. این ستاره  رنگ و پرنور و در حال حاضر در نزدیک انقالب زمستانی در دایرة البروجهای سرخیکی از معدود ستارهالعقرب فلکی عقرب است. ستارۀ قلب
ترجمۀ  ،نجوم شد )مایر دگانی،الحوت، دبران( بوده است و نشانۀ قدرت و اعتبار تصور مید، فماالسالعقرب، قلبیکی از چهار ستارۀ شاهی احکام نجوم )قلب

 هایمذهبی مصر در سده و پیشوایان ، محدثان، فقیهاناز مورخانعبدالحکم، نام خاندانی مشهور (؛ ابن51ش، 0360خواجه پور، تهران: مؤسسۀ جغرافیایی،  
بن عبدالحکم )حدود  حمدنقل شده که م کتاب القبلهو نفوذ بسیار در مصر برخوردار بودند. از ابوعلی مصمودی در  هرتدوم و سوم هجری بود که از ش

درجه بود و با قرار  036قرار داده بود. مقدار واقعی قبلۀ آنجا حدود « العقرب هنگام طلوع ستاره شولهبه سمت ستارۀ قلب»ق( قبلۀ مسجد فسطاط را 168ه081
شد که مقدار خوبی برای قبلۀ مسجد فسطاط بود. اما همین شیوه قابل تعمیم به مساجد اندلس نبود و ممکن بود درجه می 041العقرب تقریبا سمت قلبدادن به 

  .14 (،1111تصحیح مونیکا ریوس )دانشگاه بارسلونا، به ،کتاب القبلهدست دهد )ابوعلی مصمودی، فقط جهت درست قبله و نه اندازه درست آن را به
2. P. Crone 
3  . M. Cook 
4. D. Gibson 
5. Patricia Crone &  Michael Cook, Hagarism, (Cambridge University, 1977), 23 ; Dan Gibson, “The Qibla 
Misunderstandsing”, Part Four. Early Islamic Qiblas A Survey of Musques Built Between, 2016, 3. 
www.thesacredcity.ca/Qibla%20Misunderstandings.pdf 
6. J. M. Millás Vallicrosa 
7. J. Vernet 
8. The Barcelona School of the Historians of Andalusi Science 

http://www.thesacredcity.ca/Qibla%20Misunderstandings.pdf
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 3خولیو سامسو، در طول چند دهۀ گذشته، 1شد. شناسایی 0قرطبهعربی متعلق به دورۀ اسالمی در مورد قبلۀ 
های دیوید دادند. پژوهش بارسلونا کار باییکروسا را ادامه ها از دانشگاهدیگر همکاران آن و 4مونیکا ریوس

شان در اروپا در چند دهۀ گذشته ثابت کرده که تعیین دقیق دیگر همکارانو  6و یان پیتر هوخندایک 5کینگ
 قبلۀ» مقالۀاست. کینگ با انتشار های نخستین اسالمی بخشی از ریاضیات و نجوم کروی بوده قبله در قرن

داد جهت این مسجد مشابه با جهت طرح خیابان رومی م نشان 1108در  7«مبهم مسجد جامع قرطبه
گیری پس از تصرف قرطبه به دست مسلمانان دستخوش تغییر کلونیا پاتریشیا است. این جهت موسوم به

نظر از این، اضالع کعبه به موازات برخی از اجرام است و امروز نیز در همان جهت قرار دارد. صرفنشده 
بوده  رطبه فراهم آوردهو این خود مبنا و توجیهی برای قبلۀ مسجد ق 8اندها طراحی شدهآسمانی یا عمود بر آن

 است. 
لۀ قبله در قرون اولیه اسالم اشاره شده ئطور ضمنی، به مسهای مذکور اگرچه آشکارا یا بهدر پژوهش

های بردن روش کاریابی بر اساس نجوم عامیانه و تا پیش از بهاست، پژوهش مستقلی در زمینۀ قبله
لس مورد مالحظه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر ضمن ریاضیاتی و استفاده از ابزارهای نجومی در اند

های نجومی در تعیین قبلۀ اندلس و نیز نقش رومیان در طراحی نقش پدیدهپرداختن به موارد مزبور به 
 یابی مساجد اندلس اشاره داشته است. های قرطبه در قبلهخیابان

 
 یابی در اندلس فقیهان و قبله

به پیروی از مذهب فقهی مردم شام، مذهب اوزاعی  ق(038ه 95)والیان در دورۀ  مذهب رایج در اندلس
ق( از نخستین کسانی بود که علم حدیث 091ها، َصعَصَعة بن سالم ِدَمشقی )د.بود. مطابق یکی از گزارش

داد. مذهب اوزاعی تکیه بر قرآن و سنت داشت و به رأی و و نیز مذهب فقه اوزاعی را در اندلس رواج 

                                                 
جایگاه دانشمندان  ها مرکز علم و موطن علما وق( در جنوب اندلس قرار داشت و سال411ه038کومت امویان )ُقرُطَبه از شهرهای بزرگ اندلس و مرکز ح .0

 شود. وز این شهر کوردوبا خوانده میامر .4/314(، 0995صادر،  ، )بیروت: دارمعجم البلدان بوده است. یاقوت حموی،
2  . David King, “The Enigmatic Orientation of the Great Mosque of Córdoba Explained”, (Frankfurt, Goethe-University 30 
January, 2018), 4.  
www.academia.edu/35797452/C%C3%B3rdoba_Mosque_orientation_explained_30-01-2018_-
_NOW_PUBLISHED_IN_SUHAYL_2018_19 
3  . J. Samso 
4  . M. Rius 
5  . D. King  
6. J.P. Hojendike 
7 . King, “The Enigmatic”, 1-95.  

و محور فرعی آن به سمت  راستاست. محور اصلی )طولی( آن به سمت طلوع ستارۀ سهیلهای نجومی همگیریشکل خانۀ کعبه با جهتقاعدۀ مستطیلی .8
 (.(King, “The Enigmatic”, 6طلوع خورشید تابستانی و غروب خورشید زمستانی در انقالبین است 
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پس از استقرار امویان و سفرهای علمی طالب مسلمان اندلس برای کسب دانش به 0داد.یدان میاجتهاد م
کتاب رو، در همیناز 1از جمله مذهب مالکی در اندلس رواج یافت.شرق اسالم، مذاهب دیگری، 

بینی او ق( که روش پیش081ه071منجم دربار هشام )حکه :  3عبدالواحد بن اسحاق ضّبی،النجوم فی
ارای مبدأ التینی بود، به احکام فقه مالکی، مانند احکام نماز و قبله و نیز توصیه به یافتن قبله بین مشرق و د

با وجود این، از فقیهی به نام یحیی بن یحیی لیثی  5اشاره شده است. 4ای از قرآنمغرب بنا بر آیه
زد امیران اموی مقامی بلند داشت. او شده که عالوه بر تأثیری فراگیر در سراسر اندلس، ن یاد ق(143ه051)

را از شخص مالک بن انس  الموطأ هایقاضی و فقیه اهل قرُطبه و از بربرهای َمصمودی بود که بیشتر بخش
( معروف به ق195از فقیه و منجم اندلسی، مسلم بن احمد بن ابوعبیده َلیثی قرطبی )د. 6در مدینه شنید.

دانست(، عالم در حدیث، فقه، حساب و نجوم گزارشی در رۀ قبله میالقبله )مردی که همه چیز درباصاحب
صاعد اندلسی که خود عالم نجوم نیز بود، آمده  طبقات االممو نیز در کتاب  ق(413فرضی )د.ابن کتب

، برای تکمیل آموزش به شرق اسالمی، مصر و مکه سفر کرد و مطالعاتی در ق159است. لیثی، در سال 
که او چنان 7کار گرفت؛داد و پس از بازگشت به اندلس آن را در تعیین قبله بهجام جهت تعیین قبله ان

او عادت داشت  دانست.گیری مقابل طلوع ستارۀ سهیل میایستادن درمقابل دیوار شمال ه غرب کعبه را قرار
  8شد.مایل میسمت شرق  به هنگام عبادت به سمت شرق بایستد و در نماز در مقایسه با پیروانش بیشتر به

های مستقل دربارۀ موضوع قبله و است: رسالهجای مانده از فقهای مالکی دربارۀ قبله دو دسته آثار بر 
ها به قبله اند و یک بخش از آنالی کتبی دیگر، اغلب فقهی، گنجانده شدهمجموعه قوانین کلی که در البه

از جملۀ این  01رشد )نواده(ابن بدایة المجتهدو  9جزیابن کتاب القوانینشده است،  اختصاص داده
دانستند، زیرا سمت جنوب واقعی را برای قبله مناسب می برخالف مالکیان اندلس، فقهای شافعی، 00آثارند.

                                                 
دائرة در « اندلس ه دانش فقه» ؛ احمد پاکتچی،165ش(، 0390نگاری و دانشگاه ادیان و مذاهب، )تهران: بنیاد دانشنامه های نامدار اندلسچهرهاقر، علیرضا ب .0

 .333/ 01ش(، 0381)تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی،  المعارف بزرگ اسالمی
 .061ش(، 0381جمۀ محمد سپهری ) قم: پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه، ، تردولت امویان در اندلسعبدالمجید نعنعی،  .1

3. Julio Samso, “Andalusi & Maghribi Astronomical Sources”, Islamic Astronomy and Medieval Spain, (Variorum, 1994): 
76. 

 .041سوره بقره، آیۀ  .4
 .084(، 0994الکتب العلمیه،  )بیروت: دار المدونهمالک بن انس،  .5
 .387، چهره های نامدار اندلسباقر، . 6
 (،0983الفکر،  )بیروت: دار طبقات االممصاعد اندلسی، ؛ ابن017، 1/015 (،0988)قاهره: مکتبة الخانجی،  تاریخ علماء اندلسفرضی، عبدالله ابن. 7

  .108ه107
8. King, “The Enigmatic”, 52.  
9. Kitab al-Qawanin de Ibn Yuzayy 
10.Bidayat al-Muytahid de Ibn Rusd, el Nieto 
11. Monica Rius, LA Alqibla en al-Andalus y al-Magrib al-Aqsa, (Barcelona Universitat, 2000):  21. 
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از  0.بودپیامبر )ص( در مدت اقامت در مدینه که تقریبا در شمال مکه واقع است، به آن سمت نماز گزارده 
عمال مشکل قبله را به یک قبله بدون دالیل علمی، ری گسترده برای توجیه یک جریان فکهمین رو، 

یعنی طرفداران قبلۀ دقیق و گروه فقها  1کرد: گروه دانشمندان )علما(، کشمکش میان دو گروه متقابل تبدیل
ای هگیری به سمت جنوب بودند. بسیاری از فقها تمایلی به استفاده از روشکه طرفدار جهت 3)مجتهدان(،

یابی را یافت که خطاهای جهتاین، گرایشی میان برخی از مسلمانان رواج برشناسی نداشتند. افزونستاره
شد، اما فقها میجهتی که پشت به کعبه نبود، به عنوان جهت قبله پذیرفته  جایی که هرشمرد تا کوچک می

 4چنین نظری نداشتند.
 
 له اندلسهای آثار نجومی اولیه در تعیین قبنشانه

ق(، عبدالواحد بن 081ه071اولین متن نجومی در اندلس بخشی از ُارجوزه منسوب به منجم دربار هشام )
های علمی اندلس در دورۀ َحکم )حکه اما برخی از ظهور نخستین نشانه 5است؛ اسحاق ضّبی بوده

و همچنین ابو زکریا ریاضیدان و منجم مشهور  6که عباس بن فرناساند؛ چنانق( خبر داده116ه081:
از ظهور اولین  7اند.یحیی بن َحکم بکری، عالم در فلسفه و نجوم و شعر از دانشمندان روزگار حکم بوده

اند و او را اولین ق( خبر داده138ه116های نجومی در اندلس به روزگار عبدالرحمن دوم )حکه : جدول
ز عالقۀ این امیر به احکام نجوم و شعر گزارشی اند که کتب زیج را به اندلس آورد و نیز اکسی دانسته

اند، مانند عباس بن فرناس، او در دربار خود گروهی از شاعران که منجم نیز بودهکه اند؛ چناندست دادهبه
، بعد از بازنویسی زیج سندهندحتی 8ابن شمیر، یحیی غزال و عباس بن ناصح را به دور هم گرد آورد؛

شد و این امکان ا یاری عباس بن فرناس یا عباس بن ناصح در اندلس معرفی دست خوارزمی، بمجدد به
شمیر مورد استفاده آن اشاره شده و توسط ابن به 9فرناس، که در شعر ابنالدفتر المحکموجود دارد که 

ان اند که احیای احکام نجوم در زمرو، احتمال دادههمیناز 01باشد.گرفت، در واقع یک زیج بوده قرار

                                                 
 .4 ش(،0384اصفهان: خانۀ ریاضیات و نشر فاطمی، (، ترجمۀ حسین ناهید یابی در اسالمقبلهدیوید کینگ،  .0

2. Los Científicos 
3.Los jurisconsultos 
4. Rius, LA Alqibla, 21. 

 .0344ه0305(، 0998)بیروت: مرکز الدراسات،  الحضارة العربیة االسالمیة فی االندلس، «العلوم الدقیقه فی االندلس»خولیو سامسو،  .5
ود. همچنین ابزار نجومی برای وقت ساعت به نام المیقاته ( در اندلس بق116 ه081ابوالقاسم عباس بن فرناس، ریاضیدان و منجم عصر حکم بن هشام ) .6

 (.310، 171ه0/169، اندلسای برای پرواز بود )عنان، بود. او در اندیشۀ ساخت وسیلهساخته 
 .011 (،0396تهران: سمت، ) تاریخ اندلسشهره روغنی،  .7
 . 0/311ش(، 0381)تهران: کیهان، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی  تاریخ دولت اسالمی در اندلس،عبدالله عنان،  .8
  .58، تا(: مکتبة الثقافة الدینیة، بیةقاهر) تاریخ الفکر االندلسی؛ حسین مونس، 1/000، بیان المغرب ابن عذاری، .9

10. Samso, “Astrology”, 79. 
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است نتیجۀ حوادث مهم نجومی مانند خورشیدگرفتگی اواخر شعبان سال  حکومت عبدالرحمن دوم ممکن
 08 – آوریل 11ق/114های ثاقب در جمادی الثانی سال م و یا ریزش عظیم ستاره833سپتامبر  07ق/ 108

فقط از قرطبه  اگرچه رؤیت کامل این خورشیدگرفتگی 0است؛م باشد که در زمان او رخ داده 839مه 
شد تا جمعیت زیادی در صفوف نماز  انداخت و باعث است. این واقعه مردم را به وحشتپذیر بوده امکان

  1شوند. مسجد قرطبه حاضر
گزارشی از پیشگویی طارق بن زیاد و  )ق137عبدالملک بن حبیب )تألیف النجومفیدر کتاب  

همچنین در نامۀ موسی بن نصیر به طارق از مردی  3شده است.موسی بن ُنَصیر در زمان فتح اسپانیا ارائه 
دانست. این مرد لحظه مناسب برای های سریانی را مییاد شده که سوار بر کشتی او بود و اسامی ماه

دانست و از عبور خورشید لشگرکشی طارق را مطابق با احکام نجومی، در اول فروردین )حمل( مناسب می
مّقری نیز گزارش داده که وقتی رودریک سربازان طارق را دید ادعا کرد  4گفت.می از برج ثور )گاو( سخن

الحکمه را یونانیان دهد که بیتسپس توضیح می«. ایمالحکمه دیدهاند که ما در بیتها تصاویریاین»که 
خن گفته که است. مقری در ادامه از طلسمی سها بوده و پایتخت سیاسی و فرهنگی آن در ُطَلیطله ساخته

 5برای محافظت از حمله احتمالی اعراب و بربرها در طلیطله ساخته و بر ورودی شهر نصب کرده بودند.
ُمعاذ َجّیانی که ابناست؛ چنانهای بعد همچنان یک حوزۀ پرطرفدار در اندلس بوده بینی در قرنگویا طالع

منازل و »ای در زمینۀ حاسبات پیچیدهم( ق941با پیروی از َمسلمة بن احمد َمجریطی )د. ق(486)د.
  6انجام داده بود.« شناسیمناظر ستاره

غروب ستارگان در ارتباط با  )کتبی دربارۀ طلوع و کتب انواءاز دیگر منابع نجومی اولیه در اندلس  
ب تغییرات جوی( هستند که از نیمۀ اول قرن سوم هجری نخستین بار و به عنوان اولین منبع نجومی در کتا

حبیب معتقد بود که ابن 7شد.( شاگرد مالک بن انس ظاهر ق131عبدالملک بن حبیب )د.فی النجوم 
به گمان  8«.آیدقبله در قرطبه، جهت طلوع ستارۀ قلب العقرب است؛ زیرا از گوشۀ حجراالسود باال می»

د. گویا قبلۀ پیشنهاد داحبیب طلوع این ستاره در قرطبه، سمت قبله )جهت نسبت به مکه( را نشان میابن
                                                 

امروزی در سال  تا دهم هجری با محاسبات منجمانداده در جهان اسالم از قرن سوم های رخ ق در اندلس به همراه دیگر کسوف108کسوف شعبان سال .0
 ؛1/83 بیان المغرب، قس: ابن عذاری،(ق را اواخر رمضان دانسته 108گرفتگی سال عذاری خورشیداند. ابندر جدولی ثبت شده م اثبات و0990

Jose Vaquero & Vazquez, The Sun Recorded, (London, New York, Springer, 2009), 190 ; Samso, “Astrology”, 79. 
2. Samso, “Astrology”, 79(. 

 .0/085ق(، 0391،ةنشر قاهر: ة، به کوشش محمود علی مکی )قاهرمن أنباء االندلس المقتبسحیان قرطبی، ابن.  3
 .86ه1/85ش(، 0370قم : شریف رضی، ) االمامة و السیاسةقتیبه دینوری،  عبدالله بن .4
 .0/143، نفخ الطیبمقری،  .5

6. Jan.p. Hojendike, “Applied Mathematics in Eleventh Century Al-Andalus: Ibn Muadh al-Jayyanı and His Comp of 
Astrological Houses and Aspects”. Denmark: Centaurus Vol. 47(2005(: 87–114. www.jphogendijk.nl/publ/Jayyani.pdf 
7. Samso, “Andalusi”, 77.  
8. King, “The Enigmatic”, 36. 

http://www.jphogendijk.nl/publ/Jayyani.pdf
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میل حبیب در جهت طلوع خورشید در انقالب زمستانی است. به دیگر سخن، شده از سوی ابن
العقرب هنگام العقرب با میل خورشید در انقالب زمستانی تقریبا برابر است. با استفاده از سمت قلبقلب

دست جه از شمال به طرف شرق بهدر 011طلوع یا سمت خورشید هنگام طلوع، انحراف قبلۀ قرطبه حدود 
درجه است. احمد بن فارس، منجم دربار حکم المستنصر  011آمد. انحراف قبلۀ دقیق این شهر حدود می

نیز از سنت انواء برای دفاع از  ق(391ه367عامر)حکه : و منصور بن ابی ق(366ه351)حکه :
 0کردند.میدر محافل استفاده  پنهانی طوره به بودزمانی که این رشته توسط منصور منع شدهشناسی ه ستاره

اگر )در قرطبه( »ق( این قاعده برای قبله پیشنهاد شد که 413عاصم )د.ابنکتاب االنواء همچنین در 
ای بایستیم که راستای شانۀ ما )شانۀ چپ( در جهت قطب شمال قرار گیرد و قطب جنوب را در گونهبه

 در قبله کلی سمت تعیین عاصمابن به عبارتی منظور 1«.بودقبله خواهیم  باشیم رو به مقابل خود داشته
در تقویم اندلس در  ق(369ُعَریب بن سعد قرطبی )د. کتاب االنواءهمچنین است.  شرقی جنوب جهت

تعیین اوقات نمازهای روزانه )گاه با جدول و گاه با ابزار(، ارتباط مستقیمی با رؤیت هالل ماه و تعیین وقت 
ت(متخصصان علم میقات به عنوان یک منبع مهم در اندلس، راهنمای  انواءهای ماز داشت. کتابن ( ُمَوقِّ

منجم اواخر قرن  کتاب فی االنواءدر  3. موّقت، مسئول محاسبات نجومی الزم برای اعمال دینی بود.بود
شده است:  له دادهقرطبی، چنین گزارشی دربارۀ قب بن علی بن خلف امویحسن  ابوالعلی ششم هجری،

ای که گونهقبله در )قرطبه( جهتی است که قطب آسمانی، پشت شانۀ چپ یک فرد ایستاده باشد، به»
کید استقبال و چپ شانۀ ذکر 4«.صورت به سمت جنوب باشد  شرقی جنوب سمت به ایستادن بر جنوب، تأ

از این سنت به سمت جنوب  احتمااًل جهت قبلۀ مسجد کبیر قرطبه در قرن دوم هجری با پیروی .است
 خلفدر واقع در رساله ابن 5شد. البته این دستورالعمل فقط برای نقاطی در شمال مکه معتبر بود.تعیین 

 است. قبله در جهت طلوع خورشید در انقالب زمستانی بوده 
های های جغرافیایی مناسب و یا به کمک دادهیابی با دادهسال اول دورۀ اسالمی قبله 051تا  

که مختصات جغرافیایی بطلمیوس در دسترس مسلمانان قرار گرفت و ریاضیاتی محاسبه نشده بود تا این
هایی برای یافتن قبله از نیمۀ اول قرن سوم هجری مورد توجه منجمان شرق اسالم قرار گرفت. در روش

یابی در قبله 6ق(307ه144) ابوعبدالله محمد بن جابر بن سنان َبّتانیاندلس نیز ابتدا روش هندسی سادۀ 
های یابی با فرمولُمعاذ جیانی روش دقیقی در قبلهمورد توجه قرار گرفت تا اینکه در قرن پنجم هجری ابن

                                                 
 .1/193 بیان المغرب، عذاری،ابن .0

2. King, “The Enigmatic”, 36-37. 
 .89ه88ش(: 0393) 5، ایران میراث علمی اسالم و ، ترجمۀ پویان رضوانی،«های نامدار در غرب جهان اسالمعلم میقات و موّقت»ریوس، مونیکا  .3
 پ.16، 940، اسکوریال کتاب فی االنواءخلف اموی، ابن .4

5  . King, Idem, 37. 
 .5/365ق(، 0400)ریاض: دار الثقافه و النشر بالجامعه، تاریخ التراث العربی فؤاد سزگین،  .6
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رو، اینصفار از تشریح روش محاسبه قبله اجتناب کرد. ازاما او نیز همانند ابنمثلثات کروی پیشنهاد داد. 
  0یافتن قبله هنر منجمان اندلس نبوده است.عقیده بود که معتقد است هم یابی باید با کینگدر زمینۀ قبله

ضرورت بحث، برخی مقادیر قبلۀ قرطبه در متونی که در منابع بعد از قرن سوم هجری جا بهدر این 
کتاب العمل باالسطرالب وآالته و در یک رسالۀ اندلسی با عنوان ارائه شده است.  بودند،شده  دست دادهبه
درجۀ جنوب شرقی با اسطرالب در  31ق( جهت قبله 416ه 371اندلسی ) صفار منجماز ابنجزائه ا

شده که  دست دادهاز همین منجم یک ساعت آفتابی برای تعیین اوقات نماز به 1قرطبه گزارش شده است.
 محمد بن بن اصبغ ابوالقاسم کتاب العمل باالسطرالب شده است. همچنین درنگهداری  3موزۀ کوردوبا

صلت ابوَصلت ُامیة بن عبدالعزیز بن ابیو نیز کتاب العمل باالسطرالب  4ق(،416ه 360) سمح
محاسبه و صرفا با ذکر مقدار قبله، نوشته دست آوردن قبله با اسطرالب، بدون روش به 5ق(519ه461)

ات مختلف قبله برای مساجد جه ق(6)قرن نطاح اندلسی ابن باالسطرالبکتاب العمل اما در  .شده است
درجه از  011شرق )درجۀ جنوب 31قبلۀ قرطبه را جامع قرطبه از منابع پیشین گزارش شده است. او ابتدا 

است. صفار گزارش کرده شمال( دانسته، یعنی همان جهت طلوع خورشید زمستانی و یا همان رقمی که ابن
لۀ قرطبه آورده است و احتماال این عدد با ساعت درجه از شمال( را برای قب 035درجه ) 45سپس رقم 

 7 دارد[ Snyry-alگاه از قول ابوالقاسم صنیری ]الزبیری، متن آن 6.بوده است دست آمدهآفتابی غرناطه به
و به گفته او این  درجه از شمال( یافته 003شرق ) درجۀ جنوب 13روش بتانی قبلۀ مسجد جامع قرطبه را به

درجه از شمال( را  051درجه )61است. همچنین او رقم بوده « التعدیلاهل صناعة »سان یا شنانظر ستاره
ترین درجه را مناسب 13نطاح رقم رسد ابنبه نظر می 8است.برای قبلۀ مسجدجامع قرطبه گزارش کرده 

-اگون پذیرفته های گونقبله «1شکل»است. در شده برای قبلۀ مسجد جامع قرطبه دانسته بوده رقم پذیرفته

  شده است. شده برای مسجد جامع قرطبه نشان داده
 
 
 

                                                 
1  . King, Idem, 34. 

 1863/ 9نسخۀ ر؛ همو،  8/پ، 7های ، کتابخانۀ آیة الله مرعشی، برگ1/03747نسخۀ  و اجزائه،کتاب العمل باالسطرالب و ذکر آالته  صفار، بن احمد .1
 ر. 8/پ، 7هایبرگ

3. Cordova Museum 
 .55ه15، کتابخانۀ بریتانیا، برگ9611نسخۀ ، ، کتاب العمل باالسطرالب شمالیسمح اصبغ بن .4
 .013ه0 ، کتابخانۀ آستان قدس رضوی،04103نسخۀ ، ، کتاب العمل باالسطرالبصلتابی امیة بن .5

6. David King,“ Three Sundials From Islamic Andalusia”, تاریخ العلوم العربیه   ,  (0978 ) , .080   
7. Rius, LA Alqibla, 183. 

 / ر.09/ پ ه08، کتابخانۀ بریتانیا، برگ 9611نسخۀ  ،کتاب العمل باالسطرالب ،نطاح بنمحمد  .8
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 1شکل                                                                    

 
 نطاح اندلسیابن کتاب العملشده برای قرطبه مطابق های گوناگون پذیرفته قبله

که گاه برای یک مسجد  جامع قرطبه معلوم شد با بررسی قبلۀ برخی از مساجد اندلس مانند مسجد
های نادرست پیداکردن قبله بوده است. حال آنکه های متفاوتی به دست آمده و این ناشی از روشقبله

گیبسون کوشیده است تا نشان دهد قبلۀ اند. له توجه نداشتهئبه این مس 0نظرطلبانی مانند گیبسونتجدید
های ناکافی در جای نادرست قرار نداشتند؛ وجود ابزارهای ضعیف یا تکنیکمساجد اولیه در اسالم به دلیل 

ای درجه 90درجه، در  057از نظر گیبسون مسجد قرطبه در ها با جهات مختلف قبله مواجه بودند. بلکه آن
که ساخته شده است. به نظر او، محراب این مسجد به موازات خط میان پترا و مدرجه از مکه  011پترا و در 

گیری رسد جهتنظر میدهد. بهدرجه قرار دارد و خطای متوسط دو درجه را نشان می 055است که در 
رود که رو، انتظار نمیایناز تر از آن چیزی است که گیبسون بیان کرده است.محراب مساجد، بسیار پیچیده

دنظرطلبان قبل از او مانند نظریۀ گیبسون و تجدیمساجد قدیم دقیقًا در جهت کعبه ساخته شده باشند. 
مبنی بر اینکه اسالم در پترا و نه مکه آغاز شده و مرکز عبادت مسلمانان به مدت دو قرن در  3و کوک 1کرون

پترا بوده، با توجه به آنکه هیچ مدرکی از صدها سند تاریخی که قبله را به سمت پترا نشان داده باشد در 
های قرون وسطی با استفاده از گیریگیبسون دربارۀ جهتتمام تحقیقات دست ندارد، مردود است. 

های او برای نشان دادن اینکه مسلمانان از چین تا های امروزی هیچ ارزش تاریخی ندارند. تالشداده
اند، اندلس تمام تجهیزات فنی الزم را برای تعیین جهت قبله به سمت پترا با یک یا دو درجه اختالف داشته

 4ست.قابل توجیه نی

                                                 
1. D. Gibson 
2. P. Crone 
3. M. Cook 

، مقاله و فیلم در سطح جامعۀ جهانی مطرح و منتشر کرد که اولین مساجد در جغرافیای قرآنیای را در کتاب شناس کانادایی، دن گیبسون نظریهباستان .4
در پترا به دنبال اثبات زمان تغییر کعبه به از همین رو، که.های اول و دوم هجری رو به پترا )شهری در جنوب اردن در فاصلۀ هزار کیلومتری مکه( بودند نه مقرن

ثابت  رو، در صدد بوداینها برقرار کند. ازای میان آنشناسی دربارۀ پترا و مکه را با هم مقایسه و رابطههای تاریخی و باستاناو کوشید گزارشکعبه در مکه بود. 
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 خانۀ کعبه« شمال ـ غرب»گیری اندلس با دیوار جهت
تراز بودن کعبه با اجرام نجومی در آسمان بدین معناست که اگر کسی در مقابل هر یک از چهار دیوار هم

کعبه بایستد، درواقع مقابل یک پدیدۀ نجومی مانند راستای طلوع و غروب خورشید یا طلوع و غروب ستارۀ 
سمت طلوع ستارۀ سهیل و محور فرعی یا محور اصلی بنای مستطیل شکل کعبه بهست. ا ایستاده 0سهیل

سمت طلوع خورشید در انقالب تابستانی و غروب خورشید در انقالب زمستانی تر آن تقریبا بهکوچک
خانۀ کعبه متناظر بود، یعنی « شمال ه غرب»یابی، اندلس با دیوار های قبلهاست. مطابق یکی از روش

در مکه. ازآنجاکه ستارۀ سهیل در جنوب اندلس مانند جزایر قناری قابل رؤیت  ستارۀ سهیلطلوع  سمت
گیری محورهای جهت« 3شکل » 1بردند.تر خانۀ کعبه بهره میبود، با تدبیر دیگری از محور کوچک

ی حمال را و نیز ستارۀ سهیل از صورت فلک های جغرافیاییمستطیلی خانۀ کعبه بر دستگاه مختصات جهت
 نشان داده است.

 3شکل 
 

 
 
 
 
 
 
 

 سمت طلوع ستارۀ سهیل وگیری پایه مستطیلی است. محور اصلی آن بهشکل سمت راست جهت
ای با در نظر سمت طلوع خورشید در انقالب تابستانی است. تصاویر ماهوارهمحور فرعی آن تقریبا به

                                                                                                                   
های ریاضی اند و قبلۀ سمت کعبه بعدها در نزد مسلمانان ساخته و پرداخته شده است. همچنین به نظر او حلهخواندکند مسلمانان اولیه به سوی مکه نماز نمی

 های اولیه سوء تفاهم وجود داشته است.برای یافتن قبله ترجیح نداشته و دربارۀ چگونگی تعیین قبله
David King, “From Petra Back to Mecca-From Pibla Back to Qibla”, 21  
www.academia.edu/34703712/265__KING_2017__From_Petra_back_to_Mecca__review_of_GIBSON_Early_Islamic_qi
blas.pdf 

 (، دومین ستارۀ پرنور در آسمان شب بعد از ستارۀ شباهنگ یا شعرای یمانی استCarinaeحمال ) از صورت فلکی ( یا حمالcanopus) ستارۀ سهیل.0
 شود.(. در کشور اسپانیا، ستارۀ سهیل در جنوب اندلس دیده می55 نجوم،)دگانی، 

 .5، یابیقبلهکینگ،  .1
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 7به  8نسبت محور اصلی کعبه به محور فرعی تقریبا  .تگرفتن افق مرئی اطراف، این امر را تأیید کرده اس
 1دهد.شکل سمت چپ ستارۀ سهیل از صورت فلکی حمال را نشان می 0.است

رفت، یک ضلع مسجد، رو به کار میهمچنین مطابق روشی که در ساخت اکثر مساجد اسالمی به 
کردند، در جهت وار مسجد اقامۀ نماز میکه مسلمانان رو به سوی آن دیرو، هنگامیاینشد؛ ازقبله بنا می

های گذشته، های اصلی و طلوع و غروب خورشید یا ستارگان پرنور در طول قرنجهت گرفتند.میقبله قرار 
 3یابی در اندلس بود.شدۀ قبلههای اتخاذاست. اما این فقط یکی از روشترجیح علما و فقهای اندلس بوده 

دانستند و کردند. برخی دیگر قبله به سمت مشرق را دقیق میمیجنوب اختیار  سمتبرخی قبله را دقیقًا به
ای را بر پایۀ های پیچیدهای دیگر روشکردند، دستهمیسمت جنوب شرقی را اختیار گروه سومی نیز 

ی ترتیب که از جوانب کعبه در راستا کردند؛ بدینمیهای بدن تعیین های وزش باد نسبت به اندامجهت
بود، مطابقت شده  ها با آنچه توسط منجمان تعیینندرت این سمتشد. اما بهمیچهار باد محلی استفاده 

 است.داده  گیری خانۀ کعبه با وزش بادها را نشانجهت« 4شکل »داشت. 
 4شکل 

 
 4.دارندگیری پایۀ مستطیلی کعبه با بادهای اصلی که هریک به یک دیوار از کعبه اشاره جهت 

                                                 
1. King, “Finding the qibla by the sun & Stars”, 8.  
https://www.academia.edu/38244518/The_qibla_by_the_sun_and_stars_Islamic_sacred_geography_sources 

 .55، نجومدگانی،  .1 
 .5، یابیقبلهکینگ،  3.
وزد، وزد. بادی که از سوی مغرب مینامیدند که بر روی کعبه مینیز می« قبول»نام دارد و اعراب آن را « باد صبا»وزد، اعراب، بادی که از شرق میبه اعتقاد  .4
از برابر قطب و از دست راست « باد جنوب»سوی مشرق دارد و از سوی قطب و از دست چپ که رو « باد شمال»وزد و نام دارد که از پشت کعبه می« باد دبور»
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شد یا بر اساس عقاید گاهی به دلیل اشتباهی که در ساختن دیوار مساجد اندلس در جهت قبله می 
ق( در 941آمد. اما مجریطی )د.دست میهای متفاوتی در مساجد اندلس بهرایج فقهای آن دوره، قبله

روش  0کار گرفت.را به، روش بتانی زیج خوارزمیبتانی و نیز الصابی با توجه به زیج  الکواکبتعدیلکتاب 
دست داده بود. رقمی که به درجۀ جنوب شرقی به 14تا  11رغم سادگی، رقم تقریبی قبله را بین بتانی به

وجود این، روش بتانی پاسخ مناسبی  درجۀ جنوب شرق( نزدیک بود. با 01مقدار امروزین قبلۀ قرطبه )
است. مختصات طول و عرض جغرافیایی زیر از  روش بتانی را نشان داده« 5شکل »برای آن مکان نبود. 

 اند.انتخاب و مقایسه شده 3از مجموعه مختصات کندی )MAGو مغربی ) 1بتانی زیج الصابی
 جدول مختصات جغرافیایی قرطبه و مکه 

 شهر مغربیL مغربی بتانیL     بتانی

 مختصات   طول عرض طول ضعر
 قرطبه 17:1 38:31 17:1 38:38
 مکه 77:1 10:41 70:1 10:41

 

 
  میکنیم

Q = Arc tan  
 Q =   68/ 88درجه 
91ه88/68=  01/10زاویۀ قبلۀ قرطبه با زیج بتانی، جنوب شرقی    

                                                                                                                   
های خاصی داشت، برای یافتند. دانستن این نکته که باد غالب در هر منطقه ویژگیهای اصلی را میکه رو سوی مشرق دارد. اعراب با تشخیص باد، غالب جهت

 .64ه63 ش(،0367جالل همایی )تهران: هما،  تصحیح ة التنجیم، بهالتفهیم الوائل الصناع، بیرونیشناخت نوع باد ضروری بود )ابوریحان 
 .433ش(، 0377الفکر،  )بیروت: دار عیون االنباء فی طبقات االطباءاصیبعه، احمد بن ابی .0
 .140، 137، )0899لبنان: دار مکتبة بیبلون، (به کوشش نالینو ،زیج الصابیبتانی،  محمد .1

3. E.S Kennedy & M.H, Geographical Coordinates of Localities from Islamic Sources, )Frankfurt: Goethe-University, 1987), 
94,  226. 
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ده بود؛ دست آورَنّطاح به روش َبّتانی بهشناس معروف ابنای است که ستارهاین زاویه نزدیک به زاویه
درجۀ جنوب شرق را برای قبلۀ قرطبه به روش بتانی نوشته  13رقم  کتاب العمل باالسطرالبنطاح در ابن

 دست آمد. درجه به 01/10این مقدار با محاسبات ما  0بود.
  Q = 08.66درجه  ، جنوب شرقیزیج مغربیزاویۀ قبلۀ قرطبه با  

 
 5شکل

  

 
 

)تفاوت طول جغرافیایی بین مکه و محل مربوط( و ر با براب ABیک دایرۀ مدرج افقی  aشکل 
CD  تفاوت در عرض جغرافیایی( است. سپس برابر با(BM  عمود برOC  وDM  عمود برOA 

 bاست. شکل جهت تقریبی قبله بوده دست داده که جهت مکه را در ربع مربوط به OMکشیده شده است. 
 1لۀ شهر تا مکه است. کرۀ سماوی و قب

 
 جغرافیای خانه کعبه و موقعیت اندلس نسبت به آن

های سوم و چهارم هجری به جغرافیای توصیفی، شناخت دانان مسلمان از همان سدهبا عنایت جغرافی
تراز کعبه های همکشی در مرکز توجهات آنان قرار گرفت. از اوایل اسالم چهار گوشۀ پایهجهات و نیز نقشه

ها ارتباط تجاری داشتند، نامگذاری که با آنتوجه به چهارمنطقۀ جغرافیایی سوریه، عراق، یمن و مغرب با 
دهندۀ تقسیم جهان به چهار بخش یا که چهار دیوار و چهار گوشۀ این بنا نشانبود. بنابراین، درحالی شده

                                                 
 .ر09، برگ باالسطرالب کتاب العمل نطاح،ابن .0

2. David King, World-Maps, World-Maps for Finding the Direction and Distance to Mecca (London: Al-Furgane, 1999(, 
59-60. 
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و درب کعبه در دیوار شمال ه شرق برای کعبه در دیوار شمال ه غرب  هایی نظیر ناودانبیشتر بود، از ویژگی
ترتیب، جغرافیای مقدس مناطق مسکون زمین، اینشده است. بههای کوچک استفاده میجداسازی بخش

خرداذبه جغرافیدان قرن ابن شد.های مختلف بود که مستقیما به کعبه مربوط میمشتمل بر تعدادی از بخش
است. او از تقسیم زمین به چهار  دست دادههای اسالمی بهسوم هجری وصف قابل توجهی از قبلۀ سرزمین

جهت اصلی جغرافیایی یعنی شمال، جنوب، شرق و غرب، شکل زمین، اندازه و حرکت آن و نیز از 
شده و او قبلۀ مردمان چین را به همراه ها آغاز. کتاب او با قبلۀ سرزمیناست ی بطلمیوس سخن گفتهجغرافیا

شدۀ طرح سادۀ بازسازی« 6شکل » 0است. ن ترکمان و منصوره یکی دانستهساکنان تبت و سرزمی
اسالمی و موقعیت مساجد اندلس نسبت به کعبه را نشان های اسالمی و غیراز قبلۀ سرزمین خرداذبهابن

 است.داده 
 

 6شکل
 
 

ر اسالمی از تصوهای اسالمی و غیرقبلۀ سرزمین شدۀشکل سمت راست، طرح سادۀ بازسازی
شکل سمت چپ موقعیت مساجد اندلس نسبت به کعبه را نشان  المسالک و الممالک وخرداذبه در ابن

 است. داده 
هایی که دقیق نبودند و داشت. نقشههای جهان با مرکزیت کعبه همواره مورد توجه مسلمانان قرار نقشه

قبلۀ « 7شکل»گرفته بود. ها صورت ای در این نقشهدادند و محاسبهمی صرفا جهت کعبه را نشان
( ق401سراقه )د.نهای اباست. این شکل یکی از نسخه های اسالمی اطراف کعبه را نشان دادهسرزمین

                                                 
 .5(، 0899صادر،  بیروت: دار( المسالک و الممالکخرداذبه، عبیدالله بن .0 
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ابن وردی در قرن نهم عجایب الغرایب های اطراف کعبه از نسخۀ بخشی سرزمیناست که در طرح یازده 
 .رونویسی شده است هجری

 7شکل   

 
  0وردیابن العجائب نسخۀدر سراقه از جغرافیای کعبه، مندرج شکل یازده بخشی ابن   
 یابی در آثار کهن اندلسقبله

در قسمتی از قرطبه  در سمت جنوبی شهرترین مساجد اندلس، ترین و کهنه، از مهممسجد جامع قرطب
 در کنار رودخانه 3و روی معبد رومی منتسب به جانوس 1ویسنتمنتسب به سنکلیسای کهن مسیحی 

ای ساخته شده که ضلع غربی داخل مسجد در امتداد کعبه این مسجد به گونه 5قرار داشت. 4الکبیروادی
 عمود بر خط واصل کعبه و مسجد قرار دارد. در طرح اولیه، این مسجد به شکل مستطیل ساخته شدهیعنی 

بود و شامل یک محراب و یازده شبستان بود. همچنین مسجد دارای نه داالن عمود بر امتداد قبله و یک 
هجری به نقل از ابن در مورد تعیین قبلۀ این مسجد، مّقری مورخ قرن یازدهم  6تر بود.داالن مرکزی وسیع

مرد از تابعان و  18آورده که در زمان ساخت این مسجد توسط عبدالرحمن اول،  ق(578ه494بشکوال )

                                                 
1. King, “Makka”, Plate IX. 
2 .San Vicente 
3.Janus 
4  . Guadilquivir 
5  . King, “The Enigmatic”, 5. 

 .0/077، ش(0396ترجمۀ یعقوب آژند )تهران: سمت، می، هنر و معماری اسال؛ اتینگهاوزن و گرابر، 131ه1/119، بیان المغربعذاری، ابن .6
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چهار نفر از غیرتابعان از جمله حنش صنعانی و عبدالرحمن حبلی و موسی بن ُنصیر وارد مسجد قرطبه 
از آن زمان به بعد حتی در توسعۀ  0ند.کردند و محراب مسجد را ساختشدند و قبلۀ مسجد قرطبه را تعیین 

رغم نظر منجمان در جهت قبلۀ مسجد به سمت شرق، به پیروی از سنت مسجد در قرون بعدی و علی
رغم مخالفت شد، بهتر هر بار که مسجد بزرگبه عبارتی،  1ندادند اجدادشان جهت قبلۀ این مسجد را تغییر

نقشۀ توسعۀ مسجد قرطبه در زمان امویان « 8شکل »نشد. جاد شناسان هیچ تغییری در جهت قبله ایستاره
شود، جهت طرح  گیریگونه جهتاست. از جمله دالیلی که موجب شد مسجد قرطبه اینرا نشان داده 

های شهری دوران از شهر رومی )التین( قرطبه است و با محدودیت 3خیابان عمود برحومۀ کلونیا پاتریشیا 
راستا با طلوع درجه مایل به مرکز شهر و هم 31این طرح خیابانی با زاویۀ حدود  4ست.اروم تطبیق یافته 

گیری زمانی که قرطبه تحت سلطۀ خورشید در تابستان و غروب آفتاب در زمستان است. این جهت
تحقیقات  راستادر همین  دارد.نکرد و امروز هم در جهت اصلی خود قرار  مسلمانان قرار گرفت، تغییر

داده که جهت بسیاری از مساجد اصلی تونس مطابق با جهت محلی رومی و موازی نشان  5ایکل بونینم
تر آن در تراز با طلوع های این مناطق که محورهای کوچکاند؛ زیرا رومیان به نقشهمحور مسجد قرطبه

گر مساجد اندلس دی 6شدند.ای قائل میخورشید تابستانی تا غروب خورشید زمستانی بودند، حرمت ویژه
  قبلۀ خود را به سمت جنوب و برخی دیگر درجنوب شرقی انتخاب کرده بودند.

 8شکل
 
  

 
 
 
 

 7ق  391ه367؛  ق 366ه351؛  ق 138ه116؛  ق 071ه038نقشه توسعه مسجد قرطبه در سالهای 
 

                                                 
 .0/188، نفخ الطیبمقری،  0.
 .368ه367، دولت امویان در اندلسنعنعی،  .1

3. Colonia Patricia  
4  . King, “The Enigmatic”, 18. 
5. Michael Bonine  
6. King, Ibid, 14. 

 . 0/098، هنر و معماری اسالمیاتینگهاوزن و گرابر،  .7 
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لی جنوب قرطبه الزهرا در شش مای شهر مدینة واقع درالزهرا  از دیگر آثار تاریخی اندلس قصر مدینة
 ق(،366ه 351)حکه : گیری نجومی است. هنگامی که حکم المستنصرخوبی از جهتکه نمونۀ  0است

 شناسان به او توصیهشد، ستاره داروظیفۀ گسترش مسجد قرطبه را عهدهخلیفۀ امویان اندلس،  نهمین امیر و
کردند که قبله باید  با این طرح از آن رو مخالفت کند؛ اما برخی از فقها الزهرا پیرویمدینة  کردند تا از قبله

 1شود.ای مانند صحابۀ رسول خدا )ص( در زمان فتوح اسالمی در اندلس تعیین به پیروی از مردان برجسته
-های دقیق بوده بر این کاخ الحمراء در غرناطه نیز نمونۀ خوبی از ساخت مسجد با استفاده از روشافزون 

یخی دیگر تپۀ سهیل است. این تپه در جنوب اندلس، حوالی جزایر قناری قرار داشت. از ثر تارایک  3است.
-سمت محور بزرگبه رفت و در اندلس نیزکار مییابی بهجا که ستارۀ سهیل در شرق جهان اسالم در قبلهآن

تا از کوهی در مستطیلی خانۀ کعبه بود، حکم المستنصر به احمد بن فارس، منجم دربار خود دستور داد تر 
  6کارگیرد.یابی بهو در قبله ستارۀ سهیل را مشاهده5گرفت، که بعدها تپۀ سهیل نام 4نزدیکی فیونژیرال

 
 نتیجه 

است. ابزارهای نجومی بوده  های مهم مسلمانان اندلس برای کسب دانش نجوم و ساختیابی از انگیزهقبله
حاکی از آن شواهد موجود یابی نگاشته شد. مینۀ نجوم و قبلههایی در زرو، در این سرزمین رسالههمیناز

و تا قبل از  هکرد که مسلمانان اندلس از همان اواخر قرن اول هجری به ساخت مساجد اقدام است
پرداختند؛ بر سنت پیامبر و سخنان فقها یا علما به تعیین قبله می ریاضیاتی، بنا هایروش گیریکاربه

جنوب، گروهی دیگر میان مشرق و مغرب و گروهی به سمت شرق انتخاب کرده  گروهی قبله را سمت
دانستند. در مواردی، ای از مردم هر جهتی را که پشت به کعبه نبود، جهت قبله میبودند؛ تا جایی که عده

یابی ههای قبل. از دیگر روشبودشده  گیری از طلوع و غروب خورشید در نقاط انقالبین تعیینقبله با بهره
اگر قطب آسمانی در راستای شانۀ چپ یک فرد ایستاده که در قرطبه، است؛ چنانتوجه به ستارۀ قطبی بوده 

شرقی اندلس  باشد، طوری که شخص سر خود را به سمت جنوب متمایل کند، در جهت قبله یعنی جنوب
کعبه خانۀ ساختن اندلس با دیوار  های نظری علما و فقها متناظرترین یافته، کاملیهرروبهگرفت. قرار می
طوری که دیوار شمال ه غرب کعبه متناظر با اندلس بود؛ همان جهت طلوع ستارۀ سهیل در مکه. این بود؛ به

                                                 
 .130، بیان المغربعذاری، ابن .0 

2  . Rius Monica,“Finding the Sacred Direction”, Journal Cosmology Across CulturesASP, (Granad, 2009): 180. 
adsabs.harvard.edu/full/2009ASPC..409..177R  

 . 118ه0/071 (،0381های آستان قدس رضوی، مشهد: بنیاد پژوهش (میراث اسپانیای مسلمانترجمۀ عبدالله عظیمایی،  ،«غرناطه»دیکی،  جیمز .3
4. Fuengirola 
5, Rius, “Finding”, 180. 
6. Rius, LA Alqibla, 242. 

http://adsabs.harvard.edu/full/2009ASPC..409..177R
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 با شناخت ستارۀ سهیل در جنوب اندلس و جزایر قناری در دورۀ حکم المستنصر مورد توجه قرار گرفت.امر 
های مختلفی در اندلس پدید آید که گاه از یافتن جهت د که قبلهششناسی عامیانه باعث همچنین ستاره

های جغرافیایی طرح دیوار کعبه، مطابق با نقشهگیری اندلس با افزون بر جهت بودند. درست قبله عاجز
شده بود، مبنا و توجیهی برای قبلۀ مسجد جامع خیابان مستطیلی که توسط رومیان در شهر قرطبه ساخته 

تجزیه و بود ه فراهم شد.  یابی شدهگر مساجد اندلس و مغرب ه که به تبعیت از این مسجد قبلهقرطبه و دی
راستا با داده که قبلۀ اولین مساجد اندلس تقریبا همتر با استفاده از ابزارهای مدرن امروزی نشان تحلیل دقیق

گرفته این مطالعات صورت است.طلوع خورشید در انقالب تابستانی و غروب آن در انقالب زمستانی بوده 
های عامیانه در سه قرن نخست هجری در اندلس نتایج دقیقی در یابی با روشکرد که قبلهفرضیه را تقویت 

 است.  یافتند، نداشته ها دستهای ریاضیاتی که بعدها منجمان به آنمقایسه با روش
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